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شروع به کار
معرفی
لوازم جانبی  SmartWatch 3شما ،که تحت پشتیبانی  Android Wearمی باشد ،اطلاعات
شما را سازماندهی می کند ،آنچه شما نیاز دارید را پیشنهاد می کند و حتی قبل از اینکه از
آن بخواهید آن را به شما نشان می دهد .از آن برای دریافت و پاسخ به پیام ها ،مشاهده
اعلان های قرار ملاقات و نگاهی به جدیدترین اخبار آب و هوا استفاده کنید  -همه این کارها با
وسیله راحت روی مچ شما .تا زمانی که اتصال ® Bluetoothبا  SmartWatch 3شما برقرار
است نیازی نیست به تلفن یا تبلت دسترسی داشته باشید.
Using voice commands, you can ask questions like “When is my next meeting?” or
 .“How do I get to the train station?” and get straight answersهمینطور می توانید مثلا ً از
 SmartWatch 3برای دنبال کردن تناسب اندام خود از طریق خلاصه های روزانه ای که تعداد
گام های شما را نشان می دهد استفاده کنید .و می توانید بطور مرتب برنامه های جدید را از
 Google™ Playاضافه کنید تا قابلیت عملکرد گسترش یابد .ویژگی ها و برنامه های جدید مفید
و همینطور به روزرسانی ها همیشه به برنامه های موجودی که نصب کرده اید اضافه می
شوند .زمانی که این به روزرسانی ها موجود باشند اعلان های خودکار دریافت می کنید.
 SmartWatch 3با هر تبلت یا تلفن ™ Androidکه دارای نسخه  Android™ 4.3یا بالاتر باشد
کار می کند .برای اینکه متوجه شوید دستگاه ™ Androidشما برای استفاده با Android wear
سازگار است ،به  http://g.co/WearCheckمراجعه کنید.
برای دستیابی به اجرا و قابلیت عملکرد کامل ،از بند مچی به همراه دستگاه اصلی SmartWatch 3
استفاده کنید.

مرور کلی

1

میکروفون

2

حسگر نور

3

صفحه لمسی

4

کلید روشن و خاموش

5

دستگاه اصلی

6

منطقه شناسایی ™NFC

7

روکش درگاه میکرو USB

8

بند مچی

شارژ کردن
ً
تقریبا  ۳۰دقیقه شارژ کنید .توصیه
قبل از استفاده از  SmartWatch 3برای اولین بار ،باید آن را
می شود از کابل های  USBو شارژرهای  Sonyاستفاده کنید.
4
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شارژ کردن  SmartWatch 3خود

1
2
3

یک سر کابل  USBرا به درگاه میکرو  USB SmartWatch 3خود بزنید.
سر دیگر کابل را به شارژر یا درگاه  USBیک رایانه بزنید.
دقت کنید شارژر یا رایانه به یک منبع برق فعال وصل باشد.

•

مشاهده سطح باتری
از صفحه اصلی ،که زمان را نشان می دهد ،از بالا به پایین به وسط صفحه بکشید.

روشن و خاموش کردن
•

روشن کردن  SmartWatch 3خود
کلید روشن و خاموش را فشار داده و پایین نگه دارید تا  SmartWatch 3بلرزد.
خاموش کردن  SmartWatch 3خود

1
2

کلید روشن و خاموش را فشار داده و پایین نگه دارید تا منوی  Settingsظاهر شود.
بزنید.
 Power offرا پیدا کرده و روی آن بزنید ،سپس روی

تنظیم  SmartWatch 3خود
برای اینکه لوازم جانبی  SmartWatch 3شما به درستی کار کند ،ابتدا باید جدیدترین نسخه
برنامه  Android Wearرا بر روی تبلت یا تلفن ™ Androidخود نصب کنید و سپس تلفن یا تبلت
خود را با لوازم جانبی مرتبط سازید .برای انجام این تنظیم دو روش وجود دارد .می توانید از NFC
استفاده کنید که بطور خودکار شما را به یک صفحه دانلود برای  Android Wearدر ™Google
 Playپیوند می دهد .یا در صورتی که تلفن یا تبلت شما از  NFCپشتیبانی نمی کند ،می توانید
از گزینه تنظیم دستی استفاده کنید .به خاطر داشته باشید که هر بار فقط می توانید
 SmartWatch 3را با یک تلفن یا تبلت مرتبط سازید.
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تنظیم  SmartWatch 3با استفاده از NFC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

دقت کنید تبلت یا تلفن ™ Androidشما به یک شبکه ® Wi-Fiوصل باشد و اینکه با روند
تنظیم دارای اتصال ® Wi-Fiباشد.
تلفن یا تبلت :اطمینان حاصل کنید که عملکرد  NFCروشن و صفحه نمایش تلفن نیز
فعال و قفل آن بازگشایی شده است.
تلفن یا تبلت خود را روی  SmartWatch 3قرار دهید به طوری که ناحیه شناسایی NFC
هر دستگاه روی دیگری مماس باشد .صفحه ای روی تلفن یا تبلت باز می شود که
صفحه دانلود را برای  Android Wearدر ™ Google Playنشان می دهد.
تلفن یا تبلت :برای دانلود و نصب  Android Wearروی متن یا نمادهای مربوطه در
صفحه ضربه بزنید.
تلفن یا تبلت:زمانی که  Android Wearنصب شد ،برنامه  Android Wearرا باز کنید،
سپس دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.
تلفن یا تبلت :اگر ® Bluettoothروشن نیست ،زمانی که فرمان داده شد روی Turn
 on Bluetoothضربه بزنید.
تلفن یا تبلت :از لیست دستگاه های موجود SmartWatch 3 ،را انتخاب کنید .یک کد
مرتبط سازی اکنون بر روی  SmartWatch 3و تلفن یا تبلت شما ظاهر می شود.
این کد را در هر دو دستگاه تأیید کنید SmartWatch 3 .اکنون به روزرسانی ها را جستجو
ً
مجددا راه اندازی شود.
می کند و ممکن است بطور خودکار
تلفن یا تبلت :دستورالعمل های روی صفحه را برای کامل کردن تنظیمات دنبال کنید.
بعد از تنظیم SmartWatch 3 ،به شما فرمان می دهد برخی از ویژگی ها ،مانند Google
 Nowو سرویس های مکان یابی ،را برای افزودن قابلیت عملکرد بیشتر و بهبود تجربه
کاربر روشن کنید .در صورت دلخواه ،دستورالعمل های مربوطه را دنبال کنید.
اولین باری که  SmartWatch 3را با تلفن یا تبلت جدید مرتبط سازی و وصل می کنید ،این روند چند دقیقه
بطول می انجامد .بسته به شبکه این زمان فرق می کند.
اگر  SmartWatch 3شما از قبل با تلفن یا تبلت دیگری جفت شده است ،قبل از جفت سازی آن با یک
تلفن یا تبلت جدید ،باید  SmartWatch 3را بازنشانی كنید .برای کسب اطلاعات بیشتر ،بخش بازنشانی
به تنظیمات کارخانه را در صفحه  11مشاهده کنید.

تنظیم دستی  SmartWatch 3خود
1
2
3
4
5
6
7
8
9

دقت کنید تبلت یا تلفن ™ Androidشما به یک شبکه ® Wi-Fiوصل باشد و اینکه با روند
تنظیم دارای اتصال ® Wi-Fiباشد.
 SmartWatch 3خود را روشن کنید.
تلفن یا تبلت :برنامه  Android Wearرا در ™ Google Playجستجو کنید ،سپس برنامه
را دانلود و نصب کنید.
تلفن یا تبلت:زمانی که  Android Wearنصب شد ،برنامه  Android Wearرا باز کنید،
سپس دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.
تلفن یا تبلت :اگر ® Bluettoothروشن نیست ،زمانی که فرمان داده شد روی Turn
 on Bluetoothضربه بزنید.
تلفن یا تبلت :از لیست دستگاه های موجود SmartWatch 3 ،را انتخاب کنید .یک کد
مرتبط سازی اکنون بر روی  SmartWatch 3و تلفن یا تبلت شما ظاهر می شود.
این کد را در هر دو دستگاه تأیید کنید SmartWatch 3 .اکنون به روزرسانی ها را جستجو
ً
مجددا راه اندازی شود.
می کند و ممکن است بطور خودکار
تلفن یا تبلت :دستورالعمل های روی صفحه را برای کامل کردن تنظیمات دنبال کنید.
بعد از تنظیم SmartWatch 3 ،به شما فرمان می دهد برخی از ویژگی ها ،مانند Google
 Nowو سرویس های مکان یابی ،را برای افزودن قابلیت عملکرد بیشتر و بهبود تجربه
کاربر روشن کنید .در صورت دلخواه ،دستورالعمل های مربوطه را دنبال کنید.
اولین باری که  SmartWatch 3را با تلفن یا تبلت جدید مرتبط سازی و وصل می کنید ،این روند چند دقیقه
بطول می انجامد .بسته به شبکه این زمان فرق می کند.
اگر  SmartWatch 3شما از قبل با تلفن یا تبلت دیگری جفت شده است ،قبل از جفت سازی آن با یک
تلفن یا تبلت جدید ،باید  SmartWatch 3را بازنشانی کنید .برای کسب اطلاعات بیشتر ،بخش بازنشانی
به تنظیمات کارخانه را در صفحه  11مشاهده کنید.
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یادگیری اصول
استفاده از صفحه لمسی
کشیدن روی صفحه

کشیدن به بالا

•
•

در صورت وجود کارت های بیشتری را مشاهده کنید.
در بین گزینه های لیست رو به پایین مرور کنید.

کشیدن به پایین

•
•

کارت های قبلی ،در صورتی که رد نشده باشند ،را مشاهده کنید.
در بین گزینه های لیست رو به بالا مرور کنید.

کشیدن به چپ

•

در صورت وجود ،جزئیات و عملکردهای بیشتری را مشاهده کنید.

کشیدن به راست

•

کارتی را رد کنید یا منویی را ببندید.

ضربه زدن

•

موردی را باز کرده یا انتخاب کنید.

تیره شدن و فعال شدن صفحه
زمانی که  SmartWatch 3روشن است و تا مدتی بدون انجام عملکرد مانده است ،صفحه بطور
خودکار تیره می شود .همینطور می توانید هر زمان بخواهید بصورت دستی صفحه را تیره و
دوباره آن را فعال کنید.
برای فعال کردن صفحه
•
•

یکی از کارهای زیر را انجام دهید:
زمانی که  SmartWatch 3روی مچ شماست ،آن را به طرف خودتان بچرخانید.
ً
مختصرا فشار دهید.
روی صفحه ضربه بزنید یا کلید روشن و خاموش را
تیره کردن دستی صفحه

•
•

یکی از کارهای زیر را انجام دهید:
صفحه را با کف دست خود بپوشانید.
ً
مختصرا فشار دهید.
دکمه روشن و خاموش را
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صفحه اصلی
صفحه اصلی زمان و تاریخ و وضعیت  SmartWatch 3شما را نشان می دهد .از صفحه اصلی،
می توانید کارت ها را مشاهده کنید یا عملکردهای صوتی انجام دهید.
زمانی که صفحه تیره می شود ،باز هم می توانید زمان و تاریخ و وضعیت  SmartWatch 3خود
را مشاهده کنید.

کارت ها
بیشتر اطلاعاتی که شما نیاز دارید بر روی صفحه  SmartWatch 3شما بصورت "کارت" ظاهر
می شوند .بسته به اطلاعات نشان داده شده ،کارت می تواند با یک اعلان یا یادآور ،یک به
روزرسانی ،یک پیام بازشو یا یک تصویر کوچک مقایسه شود.
می توانید کارت هایی را ببینید که آب و هوای روز ،تعداد گام های روزانه ،پیام های متنی
ورودی و پاسخ سؤالات ساده ای که می خواهید بدانید نشان می دهند.
می توانید در بین کارت ها حرکت کنید یعنی می توانید از یک صفحه به صفحه دیگر رفته تا
اطلاعات بیشتری را مشاهده کنید و کارهای بیشتری انجام دهید .می توانید زمانی که
مشاهده کارت ها را تمام کردید آنها را رد کنید.
مشاهده کارت ها
1
2

روی صفحه به بالا بکشید.
برای مشاهده همه متن روی کارت ،به کارت ضربه بزنید.
برای مشاهده آموزش مربوط به نحوه مدیریت کارت ها در تلفن یا تبلت خود ،صفحه برنامه اصلی را باز کرده
سپس  Android Wear > > Tutorialرا یافته و روی آن ضربه بزنید.

مشاهده جزئیات کارت و انجام عملکرد مربوطه
1
2

•

برای مشاهده جزئیات یک کارت ،روی کارت از راست به چپ بکشید.
برای انجام عملکرد مربوطه ،روی یکی از عملکردهای موجود در کارت ضربه بزنید .برای
مثال ،برای پاسخ به یک پیام متنی روی  Replyضربه بزنید.
رد کردن کارت
روی کارت از چپ به راست بکشید.
زمان رد کردن کارت ،همزمان اعلان مربوطه هم از تلفن یا تبلت شما رد می شود ولی خود محتوا مانند پیام
ایمیل حذف نمی شود.

•

بی صدا یا صدادار کردن  SmartWatch 3خود
کل طول صفحه را به پایین بکشید تا  SmartWatch 3شما بلرزد.
بعد از بی صدا کردن  SmartWatch 3خود ،کارت های اعلان بر روی لوازم جانبی ظاهر نمی شوند.

Google Now
 ،Google Nowکه بخشی از برنامه  Google Searchمی باشد ،عملکردهای تکراری را که در
تبلت یا تلفن خود انجام می دهید شناسایی کرده و اطلاعات مرتبط بیشتری را به شکل
"کارت" به شما نشان می دهد.

کارت های Google Now
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

دامنه ای از کارت های  Google Nowمی توانند با  Android Wearکار کنند و در SmartWatch 3
شما ظاهر می شوند .آنها گروه های زیر را پوشش می دهند:
اخبار مربوط به سهام
آب و هوا
یادآورها
اخبار ورزشی
ترافیک
پروازها و رزروها
کارت های پرواز
تأیید حمل و نقل بسته ها
اطلاعات انتقال عمومی در مورد اتوبوس ها و قطارهای نزدیک
روز تولد دوستان
8
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•
•
•

هشدارهای عمومی
یادآورها برای خارج شدن به موقع برای قرارهای آینده
رزروهای هتل و رستوران
سفارشی سازی  Google Nowبر روی تلفن یا تبلت خود

1
2
3

از صفحه برنامه روی تبلت یا تلفن خود Google ،را یافته و روی آن ضربه بزنید.
در پایین صفحه ضربه بزنید.
روی
گزینه ای را انتخاب و اطلاعات مربوطه را وارد کنید.

مشاهده نمادهای وضعیت
 SmartWatch 3شما نمادهای وضعیت را بر روی صفحه اصلی نشان می دهد .برای مثال
وضعیت اتصال لوازم جانبی و وضعیت شارژ باتری را نشان می دهد.

نمادهای وضعیت
می توانید نمادهای وضعیت زیر را بر روی صفحه اصلی  SmartWatch 3خود پیدا کنید:
اتصال  SmartWatch 3شما از تلفن یا تبلت شما قطع شده است
 SmartWatch 3شما بی صدا شده است
 SmartWatch 3شما بی صدا نیست
باتری در حال شارژ شدن است
حالت هواپیما فعال شده است
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تنظیمات اصلی
تنظیمات دسترسی
می توانید بطور مستقیم تنظیمات را در  SmartWatch 3خود از طریق منوی تنظیمات مشاهده
و تغییر دهید .می توانید با استفاده از کلید روشن و خاموش ،فرمان های صوتی یا صفحه
اصلی به منوی تنظیمات دسترسی داشته باشید.
باز کردن منوی تنظیمات با استفاده از کلید روشن و خاموش
1
2

دقت کنید که صفحه بر روی  SmartWatch 3فعال باشد.
کلید روشن و خاموش را فشار داده و پایین نگه دارید تا منوی تنظیمات ظاهر شود.
باز کردن منوی تنظیمات با استفاده از فرمان های صوتی

1
2
3

دقت کنید که صفحه بر روی  SmartWatch 3فعال باشد.
" "OK Googleرا بگوییدIf the command is recognised, the "Speak now" screen .
.opens
."Say "Settings
باز کردن منوی تنظیمات با ضربه زدن به صفحه

1
2

به صفحه اصلی ضربه بزنید سپس به طرف بالا بکشید.
 Settingsرا پیدا کرده و روی آن بزنید.

تنظیمات صفحه
می توانید روشنایی صفحه را تنظیم کنید و با فعال کردن عملکرد همیشه روی صفحه انتخاب
کنید زمانی که صفحه عملکردی انجام نمی دهد ساعت تیره نشان داده شود .همینطور می
توانید نوع ظاهر ساعت که بر روی صفحه اصلی نشان داده می شود را تغییر دهید.
تنظیم روشنایی صفحه
1
2
•

از منوی تنظیمات  SmartWatch 3خود Adjust brightness ،را پیدا کرده و به آن ضربه
بزنید.
برای انتخاب سطح روشنایی مورد نظر به بالا یا پایین بروید.
روشن یا خاموش کردن عملکرد همیشه روی صفحه
از منوی تنظیمات در  SmartWatch 3خود Always-on screen ،را برا ی روشن یا
خاموش کردن عملکرد یافته و روی آن ضربه بزنید.
تغییر دادن ظاهر ساعت نمایش داده شده بر روی صفحه اصلی

1
2

از منوی تنظیمات  SmartWatch 3خود Change watch face ،را پیدا کرده و به آن
ضربه بزنید.
برای مشاهده ظاهر ساعت موجود ،به چپ یا راست بروید سپس روی ظاهر ساعتی
که می خواهید استفاده کنید ضربه بزنید.
همینطور می توانید برای تغییر ظاهر ساعت روی صفحه اصلی ضربه زده و نگه دارید.

حالت هواپیما
در حالت هواپیما ،عملکرد  Bluetooth® SmartWatch 3شما خاموش می شود و اتصال
 SmartWatch 3شما از تلفن یا تبلت قطع می شود .با این حال ،هنوز هم می توانید از برخی
از ویژگی های اصلی استفاده کنید .برای مثال ،می توانید یک تایمر یا هشدار تنظیم کنید.
روشن کردن حالت هواپیما
1
2

از منوی تنظیمات  SmartWatch 3خود Aeroplane mode ،را پیدا کرده و به آن ضربه
بزنید.
ضربه بزنید.
برای تأیید روی
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راه اندازی مجدد و بازنشانی
در شرایطی که  SmartWatch 3شما پاسخ نمی دهد ،توصیه می شود دستگاه را با استفاده
از کلید روشن و خاموش یا گزینه راه اندازی مجدد از منوی تنظیمات دوباره راه اندازی کنید.
زمانی که این روش های راه اندازی مجدد کار نمی کنند ،می توانید  SmartWatch 3را با اجبار
خاموش کنید .در طول راه اندازی مجدد یا خاموش کردن ،در حالتی که اجباری باشد یا نباشد،
هیچ تنظیم یا داده شخصی حذف نمی شود.
همینطور می توانید  SmartWatch 3خود را به تنظیمات پیش فرض کارخانه بازنشانی کنید .این
روند همه داده های شخصی روی  SmartWatch 3شما را حذف می کند و گاهی در شرایطی
که  SmartWatch 3به درستی کار نمی کند لازم است.
راه اندازی مجدد  SmartWatch 3از منوی تنظیمات
1
2

از منوی تنظیمات  SmartWatch 3خود Restart ،را پیدا کرده و به آن ضربه بزنید.
ضربه بزنید.
برای تأیید روی

•

راه اندازی مجدد  SmartWatch 3خود با استفاده از کلید روشن و خاموش
کلید روشن و خاموش را فشار داده و نگه دارید تا  SmartWatch 3شما یکبار بلرزد و
دوباره راه اندازی شود.

•

خاموش کردن اجباری  SmartWatch 3خود
کلید روشن و خاموش را فشار داده و نگه دارید تا  SmartWatch 3شما سه مرتبه پشت
سرهم و سریع بلرزد و خاموش شود.
زمان فشار دادن کلید روشن و خاموش منتظر سه لرزش متوالی باشید و لرزش های تکی یا راه اندازی
های مجدد را نادیده بگیرید.

بازنشانی به تنظیمات کارخانه
1
2

از منوی تنظیمات  SmartWatch 3خود Reset device ،را پیدا کرده و به آن ضربه بزنید.
ضربه بزنید.
برای تأیید روی
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استفاده از  SmartWatch 3خود
سازماندهی شده با  SmartWatch 3خود
برای تنظیم یادآورها ،یادداشت برداری ،بررسی برنامه زمانی ،پاسخ به پیام متنی و سایر موارد
می توانید رو به  SmartWatch 3خود صحبت کنید .همینطور می توانید به صفحه ضربه بزنید تا
روی کارهای ساده ای که در منوی کار قرار دارند کار کنید.
بیشتر ویژگی هایی که در بالا توضیح داده شد در صورتی عمل می کنند که زبان شما بر روی انگلیسی،
فرانسوی ،آلمانی ،ایتالیایی ،ژاپنی ،کره ای ،روسی ،اسپانیایی یا برزیلی پرتغالی تنظیم شده باشد .با
این حال توجه داشته باشید که ممکن است برخی عملکردهای صوتی در همه زبان ها و کشورها موجود
نباشند.

دسترسی به منوی کار
1
2
3

دقت کنید که صفحه اصلی بر روی  SmartWatch 3فعال باشد.
" "OK Googleرا بگوییدIf the command is recognised, the "Speak now" screen .
.opens
برای دسترسی به منوی کار ،به طرف بالا بکشید .همه کارهای موجود در لیست ظاهر
می شوند.

برنامه هایی که با  SmartWatch 3شما کار می کنند

•
•
•
•
•
•

لیست زیر برخی از برنامه هایی را نشان می دهد ،زمانی که در تبلت یا تلفن ™ Androidشما
نصب می شوند ،که برای استفاده با  SmartWatch 3شما سازگار هستند .برای دسترسی به
محدوده کامل برنامه های قابل دانلود که  Android Wearپیشنهاد می کند ،به Google™ Play
بروید .توصیه می شود بطور مرتب  Google™ Playرا بررسی کنید زیرا همیشه برنامه های
جدید به آن اضافه می شود.
پیام رسانی
ایمیل
تقویم
® Walkmanو سایر پخش کننده های موسیقی ™ Androidاستاندارد
Lifelog
برنامه های  ،Googleمانند  Google Keep، Google Mapsو Gmail
برای اینکه به قابلیت سازگاری بهینه با  Android Wearدست یابید شاید لازم باشد این برنامه ها را به
جدیدترین نسخه خود به روزرسانی کنید.

مدیریت پیام های متنی
ً
فورا پیام را در
زمانی که یک پیام متنی وارد تلفن یا تبلت شما می شود ،می توانید
 SmartWatch 3خود به صورت یک کارت بخوانید .همینطور می توانید برای ارسال پیام های
متنی به مخاطبینی که در تلفن یا تبلت شما ذخیره شده اند از  SmartWatch 3خود استفاده
کنید.
ارسال پیام متنی
1
2
3
4

دقت کنید که صفحه اصلی بر روی  SmartWatch 3فعال باشد.
" "OK Googleرا بگوییدIf the command is recognised, the "Speak now" screen .
.opens
Say "Send a text" and the name of a contact that is saved to your phone or
.tablet, then say the text that you want to send
Alternatively, you can say something like "Text Jack I'm ready" or "Send Jane a
 ."message that I'm backدر هر دو حالت ،پیام بطور خودکار ارسال می شود.
پاسخ به پیام متنی

1
2
3

کارتی که پیام متنی را که می خواهید به آن پاسخ دهید نشان می دهد انتخاب کنید.
از راست به چپ بکشید تا  Replyرا ببینید ،سپس روی  Replyضربه بزنید.
به طرف بالا بکشید و یک پیام از قبل تعیین شده انتخاب کنید یا با گفتن پیام خود با
صدای بلند یک پاسخ گفتاری وارد کنید .زمانی که تمام شد ،پیام متنی بطور خودکار
ارسال می شود.
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مدیریت ایمیل ها
زمانی که پیام ایمیلی وارد تبلت یا تلفن ™ Androidشما می شود می توانید با استفاده از
 SmartWatch 3خود آن را بخوانید و به آن پاسخ دهید .هر ایمیل با کارت مربوطه در لوازم
جانبی نشان داده می شود .همینطور می توانید برای ارسال پیام های ایمیل به مخاطبین
ذخیره شده رو به  SmartWatch 3صحبت کنید.
ارسال پیام ایمیل
1
2
3
4

دقت کنید که صفحه اصلی بر روی  SmartWatch 3فعال باشد.
" "OK Googleرا بگوییدIf the command is recognised, the "Speak now" screen .
.opens
Say "Email" and the name of a contact that is saved to your phone or tablet,
.then say the text that you want to send
Alternatively, you can say something like "Email Jack that I will be there
 ."tomorrowدر هر دو حالت ،پیام بطور خودکار ارسال می شود.
پاسخ به پیام ایمیل

1
2
3

کارتی که پیام ایمیلی را که می خواهید به آن پاسخ دهید نشان می دهد انتخاب کنید.
از راست به چپ بکشید تا  Replyرا ببینید ،سپس روی  Replyضربه بزنید.
به طرف بالا بکشید و یک پیام از قبل تعیین شده انتخاب کنید یا با گفتن پیام خود با
صدای بلند یک پاسخ گفتاری وارد کنید .زمانی که تمام شد ،پیام بطور خودکار ارسال
می شود.

مدیریت تماس های ورودی
زمانی که تماسی در تبلت یا تلفن ™ Androidشما دریافت می شود ،می توانید در صفحه
 SmartWatch 3خود ببینید چه کسی در حال تماس است .سپس می توانید با استفاده از
 SmartWatch 3خود تماس را پذیرفته و صحبت کنید ،برای مثال می توانید از طریق هدست
® Bluetoothبا تماس گیرنده صحبت کنید .یا اینکه می توانید تماس را از طریق SmartWatch 3
خود رد کنید .همینطور می توانید با استفاده از یک پیام متنی از قبل تعیین شده تماس های
ورودی را رد کنید.
پاسخ به تماس ورودی
1
2

برای پذیرفتن تماس ورودی ،بر روی صفحه  SmartWatch 3از راست به چپ بکشید.
برای صحبت با تماس گیرنده از تلفن ،تبلت یا هدست ® Bluetoothاستفاده کنید.

•

رد کردن تماس ورودی
روی صفحه  SmartWatch 3خود از چپ به راست بکشید.

•

رد کردن تماس ورودی با پیام از پیش تعیین شده
از پایین صفحه  SmartWatch 3به طرف بالا بکشید سپس پیامی را انتخاب کنید.

پیمایش
برای دریافت دستورات پشت سرهم و نوبتی برای مقصد مورد نظر رو به  SmartWatch 3خود
صحبت کنید .همینطور می توانید مکان ها یا فعالیت های تجاری نزدیک را پیدا کرده و اطلاعات
مربوط به آنها را دریافت کنید.
پیمایش با استفاده از  SmartWatch 3خود
1
2
3

دقت کنید که صفحه اصلی بر روی  SmartWatch 3فعال باشد.
" "OK Googleرا بگوییدIf the command is recognised, the "Speak now" screen .
.opens
Say "Navigate" and then say your destination. Alternatively, say something like
 .""Navigate to the nearest hotelاگر فرمان شما به درستی ثبت شود ،مسیر در
 SmartWatch 3شما ظاهر می شود.
در صفحه پیمایش ،برای مشاهده اطلاعات مسیر مانند زمان و فاصله تا محل از راست به چپ بکشید.
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یافتن مکان یا فعالیت تجاری
1
2
3

دقت کنید که صفحه اصلی بر روی  SmartWatch 3فعال باشد.
" "OK Googleرا بگوییدIf the command is recognised, the "Speak now" screen .
.opens
"?Say something like "Find the Eiffel Tower", "Where is the closest supermarket
 ."?or "How far is Starbucks from my homeاگر درخواست شما تشخیص داده شود،
اطلاعات مربوطه بر روی  SmartWatch 3ظاهر می شوند.

مشاهده فعالیت های خارج از خانه
وقتی اتصال  SmartWatch 3شما از تلفن یا تبلت تان قطع شده است ،همچنان می تواند داده
های مرتبط با فعالیت های شما از قبیل اطلاعات مكان ،سرعت و فاصله پیاده روی یا دویدن را
ضبط نماید .شما می توانید در فرصتی دیگر كه  SmartWatch 3وصل می شود ،آمار كسب
شده از این داده ها را روی تلفن یا تبلت خود مشاهده كنید .به عنوان مثال ،میتوانید
سفرهای خود را روی نقشه مشاهده کنید.
برای عملكردهایی كه در بالا توضیح داده شد ،شما باید یک برنامه سازگار از قبیل  Lifelogیا  My Tracksرا
نصب كنید.

مشاهده سفرهای خود در برنامه Lifelog
1
2
3
4

دقت کنید برنامه  Lifelogرا در تبلت یا تلفن ™ Androidخود نصب کرده باشید و اینکه
وارد برنامه شوید.
از صفحه برنامه اصلی روی تبلت یا تلفن  Android™، Lifelogرا یافته و روی آن ضربه
بزنید.
ضربه بزنید .سفر فعلی شما بر روی تلفن یا تبلت ظاهر می شود.
روی
برای مشاهده سفرهای قبلی خود روی  Todayضربه بزنید سپس تاریخ مورد نظر را
انتخاب کنید.

موسیقی
زمانی که به موسیقی در تلفن یا تبلت ™ Androidخود گوش می کنید )مثلاً ،با استفاده از
برنامه پخش کننده موسیقی مانند ® ،(Walkmanیک کارت که آهنگ را نشان می دهد روی
 SmartWatch 3ظاهر می شود .این کارت موسیقی اطلاعات اصلی درباره آهنگ ارائه می دهد
و به شما امکان می دهد پخش را کنترل کنید .بنابراین می توانید به راحتی از SmartWatch 3
خود آهنگ ها را متوقف کرده ،پخش کنید و یا از آنها رد شوید.
همچنین می توانید موسیقی را از تلفن یا تبلت خود ،در  SmartWatch 3دانلود کنید و با
استفاده از هدست دارای ® Bluettoothوصل شده به آن گوش دهید .حتی زمانیکه اتصال
 SmartWatch 3از تلفن یا تبلت شما قطع می شود ،می توانید این کار را ادامه دهید ،برای
مثال وقتی در خارج از منزل هستید و تلفن یا تبلت خود را در خانه جاگذاشته اید.

دانلود موسیقی در SmartWatch 3
شما می توانید همه لیست های پخش آهنگ های ذخیره شده روی تلفن یا تبلت خود را با
استفاده از برنامه ® Walkmanدر  SmartWatch 3دانلود کنید .همچنین می توانید همین کار را
با استفاده از برنامه موسیقی  Google Playانجام دهید.
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دانلود لیست پخش با استفاده از برنامه ®Walkman
1
2
3
4
5

اطمینان حاصل کنید که سطح باتری  SmartWatch 3شما  %70یا بیشتر باشد.
از صفحه برنامه اصلی روی تبلت یا تلفن ™ Androidخود Walkman ،را یافته و روی آن
ضربه بزنید.
®
برای باز کردن منوی صفحه اصلی  Walkman ، Walkmanرا بیابید و ضربه بزنید.
روی  Playlistsضربه بزنید ،سپس لیست پخش که می خواهید در SmartWatch 3
خود دانلود کنید را انتخاب نمایید.
برای روشن کردن عملکرد دانلود لیست پخش ،نشانگر کشویی کنار download to
 wearableرا به سمت صحیح بکشید .کارتی که بیانگر پیشرفت دانلود است در
 SmartWatch 3شما ظاهر می شود.
برای عملکرد توضیح داده شده در فوق ،ممکن است لازم باشد ،برنامه ® Walkmanرا به جدیدترین نسخه
به روز کنید.
وقتی نشانگر کشویی کنار "دانلود در دستگاه پوشیدنی" را برای خاموش کردن عملکرد دانلود لیست
پخش می کشید ،لیست های پخش دانلود شده در  SmartWatch 3شما حذف می شوند.

دانلود فایل های موسیقی با استفاده از برنامه موسیقی Google Play
1
2
3
4

اطمینان حاصل کنید که سطح باتری  SmartWatch 3شما  %70یا بیشتر باشد.
از صفحه برنامه اصلی روی تبلت یا تلفن ™ Androidخود Play Music ،را یافته و روی
آن ضربه بزنید.
گوشه سمت چپ صفحه را به راست بکشید ،سپس روی  Settingsضربه بزنید.
گزینه  Download to Android Wearرا علامت بزنید SmartWatch 3 .شروع به
دانلود همه فایل های موسیقی که در تلفن یا تبلت شما ذخیره شده اند می کند.
کارتی که بیانگر پیشرفت دانلود است در  SmartWatch 3شما ظاهر می شود.
اگر  SmartWatch 3شما فاقد فضای ذخیره سازی کافی برای همه فایل های موسیقی است ،گلچینی از
آلبوم های اخیر و لیست های پخش ،در  SmartWatch 3شما بطور خودکار دانلود می شود.
وقتی علامت گزینه "دانلود در  "Android Wearرا بردارید ،همه فایل های موسیقی روی SmartWatch 3
شما ،حذف می شوند.

گوش دادن به موسیقی ذخیره شده در  SmartWatch 3شما
قبل از اینکه بتوانید به موسیقی ذخیره شده در  SmartWatch 3تان گوش دهید ،ابتدا باید
 SmartWatch 3را به هدست ® Bluettoothجفت کنید .وقتی این جفت سازی انجام شود،
سپس می توانید از برنامه ® Walkmanیا برنامه موسیقی  Google Playبرای گوش دادن به
موسیقی خود استفاده کنید.
جفت سازی  SmartWatch 3با یک هدست دارای ®Bluettooth
1

2
3

اطمینان حاصل کنید که عملکرد ® Bluetoothهدستی که می خواهید دستگاه خود را با
آن جفت کنید فعال است و برای سایر دستگاه های دارای ® Bluetoothقابل رویت
است.
از منوی تنظیمات  SmartWatch 3خود Bluetooth devices ،را ضربه بزنید .تمام
دستگاه های ® Bluetoothموجود در لیستی ظاهر می شوند.
هدست دارای ® Bluetoothمورد نظر برای جفت سازی را انتخاب کنید.
گوش دادن به موسیقی ذخیره شده در  SmartWatch 3شما با استفاده از برنامه ®Walkman

1
2
3
4
5

مطمئن شوید که  SmartWatch 3تان از طریق یک هدست دارای ® Bluettoothوصل
شده است.
دقت کنید که صفحه اصلی بر روی  SmartWatch 3فعال باشد.
به صفحه اصلی ضربه بزنید سپس به طرف بالا بکشید.
 Start... > Walkmanرا بیابید و روی آن ضربه بزنید .کارت برنامه ® Walkmanظاهر
می شود.
برای گوش دادن به موسیقی ذخیره شده در  SmartWatch 3خود ،کارت را ضربه بزنید.
اگر ارتباط  SmartWatch 3از تلفن یا تبلت شما قطع شده است ،نمی توانید از فرمان های صوتی استفاده
کنید.
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گوش دادن به موسیقی ذخیره شده در  SmartWatch 3شما با استفاده از برنامه موسیقی
Google Play
1
2
3
4
5

مطمئن شوید که  SmartWatch 3تان از طریق یک هدست دارای ® Bluettoothوصل
شده است.
دقت کنید که صفحه اصلی بر روی  SmartWatch 3فعال باشد.
به صفحه اصلی ضربه بزنید سپس به طرف بالا بکشید.
 Start... > Play Musicرا بیابید و روی آن ضربه بزنید .کارت برنامه موسیقی Google
 Playظاهر می شود.
برای گوش دادن به موسیقی ذخیره شده در  SmartWatch 3خود ،بالا بروید و لیست
پخش یا آلبومی را انتخاب کنید.
اگر ارتباط  SmartWatch 3از تلفن یا تبلت شما قطع شده است ،نمی توانید از فرمان های صوتی استفاده
کنید.

یادآورها
برای تنظیم یادآورها برای رویدادها در مکان یا زمان خاص می توانید رو به SmartWatch 3
صحبت کنید.
تنظیم یادآور
1
2
3

دقت کنید که صفحه اصلی بر روی  SmartWatch 3فعال باشد.
" "OK Googleرا بگوییدIf the command is recognised, the "Speak now" screen .
.opens
Say "Remind me" and then say what you want to be reminded about. For
example, you could say "Remind me to run at 7pm" or "Remind me to call John
 ."when I get homeسپس یادآور در  Google Nowذخیره می شود و زمانی که یادآور
فعال شد یک کارت روی  SmartWatch 3ظاهر می شود.

یادداشت ها
می توانید برای ایجاد یادداشت ها یا برای مشاهده یادداشت های موجود ذخیره شده در
 Google Keepرو به  SmartWatch 3خود صحبت کنید.
ایجاد یادداشت
1
2
3

دقت کنید که صفحه اصلی بر روی  SmartWatch 3فعال باشد.
" "OK Googleرا بگوییدIf the command is recognised, the "Speak now" screen .
.opens
Say "Take a note" and then say what you want to save as a note. For example,
 ."you could say "Take a note, try the new restaurant on Main Streetاگر تشخیص
داده شد ،یادداشت در  Google Keepذخیره می شود.
مشاهده یادداشت

1
2
3
4
5

دقت کنید که صفحه اصلی بر روی  SmartWatch 3فعال باشد.
" "OK Googleرا بگوییدIf the command is recognised, the "Speak now" screen .
.opens
 ."Say "Start Keepبرنامه  Google Keepدر  SmartWatch 3شما باز می شود.
برای رفتن به یادداشتی که می خواهید برای مشاهده انتخاب کنید ،به طرف بالا یا پایین
بکشید.
برای باز کردن یادداشت و مشاهده اطلاعات آن ،روی یادداشت ضربه بزنید.

دستور کار
جزئیات رویدادهای آینده که در برنامه تقویم اصلی تلفن یا تبلت شما ذخیره می شود بطور
خودکار و بصورت کارت در  SmartWatch 3شما ظاهر می شود .همینطور می توانید رو به
 SmartWatch 3صحبت کنید تا برنامه زمانی خود را بررسی نمایید ،و این برای مشاهده دستور
کار شماست.
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مشاهده دستور کار
1
2
3

دقت کنید که صفحه اصلی بر روی  SmartWatch 3فعال باشد.
" "OK Googleرا بگوییدIf the command is recognised, the "Speak now" screen .
.opens
 ."Say "Agendaنمای کارت تقویم باز می شودTo view a specific event, say your .
."?special requirement, for example, "When's my next meeting

دریافت پاسخ سریع
می توانید با استفاده از  SmartWatch 3خود برای سؤالات ساده پاسخ های سریعی دریافت
کنید .برای مثال ،می توانید رو به  SmartWatch 3خود صحبت کنید تا امتیازات ورزش را دریافت
کنید ،به تعرف یک کلمه دست یابید و درباره واقعیت های رایج سؤال بپرسید مثلا ً شهر پایتخت
یک کشور خاص یا بالاترین کوه در آمریکای جنوبی.
دریافت پاسخ سریع
1
2
3

دقت کنید که صفحه اصلی بر روی  SmartWatch 3فعال باشد.
" "OK Googleرا بگوییدIf the command is recognised, the "Speak now" screen .
.opens
Ask anything that you want to know, for example, "How do you say 'hello' in
 ."?Spanish?" or "Where was Albert Einstein bornاگر درخواست شما تشخیص داده
شد ،پاسخ بر روی  SmartWatch 3شما ظاهر می شود.

نحوه عبارت بندی سؤالات خود
چیزهایی که می خواهید بدانید

نمونه هایی از نحوه سؤال کردن

امتیازات ورزشی و برنامه های زمانی

?When is the next Liverpool game
?How did Real Madrid do

آب و هوا

?What is the weather in New York tomorrow

زمان در منطقه زمانی دیگر

?What time is it in London

ترجمه های کلمات و عبارات

?How do you say "hello" in Spanish

مقدار کالری در غذاهای معمولی

?How many calories are in a potato

تعریف یک کلمه

?What does onomatopoeia mean

سهام

?What is Sony's stock price

تبدیل واحد پول ،حجم ،وزن و سایر موارد

?What is 16 ounces in pounds
Convert 100 euros to US dollars
?How many kilometres are 50 miles

ریاضیات و محاسبات

?What is the square root of 2209

رویدادهای آینده

?When is sunset
?When is Midsummer Festival in Scandinavia

حقایق تصادفی

?How tall is the Eiffel Tower
?Where was Albert Einstein born

محاسبه گام ها
با برنامه تناسب اندام از ™ Googleمی توانید تعداد گام های روزانه و کل تعداد گام هایی را که
طی هفت روز گذشته داشته اید در نمایشگر  SmartWatch 3خود مشاهده کنید.
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مشاهده تعداد گام
1
2
3

دقت کنید که صفحه اصلی بر روی  SmartWatch 3فعال باشد.
" "OK Googleرا بگوییدIf the command is recognised, the "Speak now" screen .
.opens
 ."Say "Show me my steps" or "Start Fitنمای تعداد گام باز می شود.

تنظیم برای برنامه تناسب اندام
تنظیمات برنامه تناسب اندام مناسب با اهداف تناسب اندام شخصی خود را مشاهده و تغییر
دهید.
دسترسی به تنظیمات برای برنامه تناسب اندام
1
2
3
4

دقت کنید که صفحه اصلی بر روی  SmartWatch 3فعال باشد.
" "OK Googleرا بگوییدIf the command is recognised, the "Speak now" screen .
.opens
 ."Say "Start Fitنمای تعداد گام باز می شود.
برای نمایش منوی تنظیمات ،به چپ بکشید.

مرور تنظیمات برنامه تناسب اندام
نام تنظیم

آنچه شما می توانید انجام دهید

نمایش کارت گام

کارتی را نشان دهید که تعداد گام های شما را در صفحه اصلی SmartWatch 3
نشان می دهد.

هدف گام روزانه

یک عدد از  ۰تا  ۲۰۰۰۰برای گام انتخاب کنید.

اطلاعات تناسب اندام را
ذخیره کنید

تعداد گام های خود را در تلفن یا تبلت ذخیره کنید

تنظیم هشدار
برای تنظیم هشداری که در لوازم جانبی ذخیره می شود و بطور مستقل از تلفن یا تبلت شما
کار می کند می توانید رو به  SmartWatch 3خود صحبت کنید .زمانی که هشدار خاموش می
شود SmartWatch 3 ،می لرزد و یک کارت هشدار بر روی صفحه اصلی نشان داده می شود.
تنظیم هشدار
1
2
3

دقت کنید که صفحه اصلی بر روی  SmartWatch 3فعال باشد.
" "OK Googleرا بگوییدIf the command is recognised, the "Speak now" screen .
.opens
Say "Set an alarm for" and add the exact time. For example, say "Set an alarm
."for 8am

•

خاموش کردن هشدار زمان شنیده شدن آن
را به راست بکشید.

•

به تعویق انداختن هشداری که شنیده می شود
را به چپ بکشید.
نمایش همه هشدارها

1
2
3

دقت کنید که صفحه اصلی بر روی  SmartWatch 3فعال باشد.
" "OK Googleرا بگوییدIf the command is recognised, the "Speak now" screen .
.opens
."Say "Show alarms

تنظیم تایمر
از  SmartWatch 3بعنوان یک تایمر شمارش معکوس استفاده کنید .برای تنظیم تایمر می توانید
رو به  SmartWatch 3خود صحبت کنید.
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تنظیم تایمر
1
2
3

دقت کنید که صفحه اصلی بر روی  SmartWatch 3فعال باشد.
" "OK Googleرا بگوییدIf the command is recognised, the "Speak now" screen .
.opens
Say "Set a timer for" and then say the amount of minutes or hours. For
."example, say "Set a timer for 15 minutes

استفاده از عملکرد کرونومتر
می توانید از  SmartWatch 3خود بعنوان یک کرونومتر مستقل استفاده کنید.
استفاده از کرونومتر
1
2
3
4
5

دقت کنید که صفحه اصلی بر روی  SmartWatch 3فعال باشد.
" "OK Googleرا بگوییدIf the command is recognised, the "Speak now" screen .
.opens
."To open the stopwatch application, say "Start stopwatch
ضربه بزنید.
برای راه اندازی کرونومتر ،روی
ضربه بزنید.
برای توقف کرونومتر ،روی

بررسی پروازها یا رزرو هتل ها
زمانی که اعلان های آینده درباره رزرو پرواز یا رزرو هتل از طریق برنامه  Gmailدر تبلت یا تلفن
™ Androidشما دریافت می شود ،بطور خودکار بصورت کارت در  SmartWatch 3شما ظاهر
می شوند.

دریافت اطلاعات ترافیک
می توانید کارت هایی که اطلاعات ترافیک را نشان می دهند مشاهده کنید که با کمک آنها
می توانید متوجه شوید رسیدن به خانه یا محل کار چقدر طول می کشد .برای استفاده از این
عملکرد ،باید آدرس خانه یا محل کار خود را در  Google Nowوارد کنید.

ردیابی بسته ها
زمانی که اعلان های ورودی درباره وضعیت بسته ها از طریق برنامه  Gmailدر تبلت یا تلفن
™ Androidشما دریافت می شود ،بطور خودکار بصورت کارت در  SmartWatch 3شما ظاهر
می شوند.

استفاده از  SmartWatch 3بعنوان یک دستگاه مستقل

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

زمانی که اتصال  SmartWatch 3از تلفن یا تبلت شما قطع می شود ،باز هم می توانید از
برخی از ویژگی های اصلی استفاده کنید .از آنجا که عملکردهای صوتی بعد از قطع شدن
اتصال دیگر کار نمی کنند ،باید برای پیمایش  SmartWatch 3خود بر روی صفحه ضربه بزنید و
عملکردها را تأیید کنید .در حالت مستقل ،هنوز می توانید کارهای زیر را انجام دهید:
زمان و تاریخ را مشاهده کنید.
هشداری تنظیم کنید.
از کرونومتر استفاده کنید.
از تایمر استفاده کنید.
دستور کار را برای روز فعلی مشاهده کنید.
به موسیقی ذخیره شده روی  SmartWatch 3خود ،با استفاده از هدست ® Bluettoothوصل
شده ،گوش کنید.
گزارشی از فعالیت های خارج از ساختمان خود تهیه کنید.
تعداد گام های خود را مشاهده کنید.
ظاهر ساعت را تغییر دهید.
حالت هواپیما را روشن یا خاموش کنید.
برخی از ویژگی های توضیح داده شده در بالا نیاز به دانلود و نصب برنامه های مربوطه مثلا ً برنامه پخش
کننده موسیقی یا یک برنامه آموزش تناسب اندام دارند.
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برنامه Android Wear
 Android Wearبر روی تلفن یا تبلت
زمانی که برنامه  Android Wearبر روی تلفن یا تبلت شما نصب شده باشد ،می توانید
تنظیمات را برای  SmartWatch 3خود سفارشی کنید.
•

باز کردن برنامه Android Wear
از صفحه برنامه اصلی روی تبلت یا تلفن ™ Androidخود Android Wear ،را یافته و
روی آن ضربه بزنید.

انتخاب برنامه ها برای عملکردهای صوتی
می توانید برنامه هایی را انتخاب کنید که می خواهید همراه با فرمان های صوتی از آنها
استفاده نمایید ،یعنی می توانید برنامه های خاصی را به این عملکردهای خاص که با صدا راه
اندازی می شوند اختصاص دهید .برای مثال ،اگر دو برنامه نقشه نصب شده بر روی تلفن یا
تبلت خود دارید و هر دوی آنها با  Android Wearکار می کنند می توانید انتخاب کنید کدام
برنامه نقشه برای پیمایش استفاده شود .اگر فقط یک برنامه برای نوع خاصی از عملکرد صوتی
موجود است ،برنامه بصورت پیش فرض به این عملکرد اختصاص می یابد.
اختصاص دادن یک برنامه به یک عملکرد صوتی
1
2
3

برنامه  Android Wearروی تبلت یا تلفن ™ Androidخود را باز کنید.
برای انتخاب عملکردی از لیست  Voice actionsضربه بزنید .اگر برنامه ای از قبل به
عملکرد صوتی اختصاص یافته باشد ،زمانی که روی عملکرد ضربه می زنید این برنامه
ظاهر می شود.
اگر بیشتر از یک گزینه برنامه ظاهر شود ،برنامه مورد نظر خود را انتخاب کنید.
اگر زمانی که روی عملکرد صوتی ضربه می زنید نام برنامه ای ظاهر نشد ،این عملکرد صوتی موجود
نیست .شاید لازم باشد یک برنامه سازگار ،مثلا ً از لیست برنامه های پیشنهادی ،بطور جداگانه نصب
کنید.

نصب برنامه های پیشنهادی
می توانید برنامه هایی را که  Android Wearبه شما پیشنهاد می دهد جستجو و نصب کنید،
بعنوان مثال Google Keep ،یا برخی از برنامه های شخص ثالث که قابلیت عملکرد را اضافه می
کند و به شما اجازه می دهد با استفاده از  SmartWatch 3خود کارهای بیشتری انجام دهید.
نصب برنامه پیشنهادی
1
2

برنامه  Android Wearروی تبلت یا تلفن ™ Androidخود را باز کنید سپس به پایین بروید
و روی  Browse suggested appsضربه بزنید .برنامه  Google™ Playباز می شود و
انتخاب برنامه های پیشنهادی که با  Android Wearکار می کنند نشان داده می شود.
برنامه ای که می خواهید دانلود کنید انتخاب نمایید سپس برای نصب آن دستورالعمل
های روی صفحه مربوطه را دنبال کنید.
همینطور می توانید بطور مستقیم از  ،Google™ Playبرنامه های پیشنهادی را جستجو کنید.

اتصال و اتصال دوباره
می توانید هر زمان بخواهید اتصال  SmartWatch 3خود را از تلفن یا تبلت قطع کنید و در زمانی
دیگر دوباره آن را وصل کنید .زمانی که  SmartWatch 3و تلفن یا تبلت شما مرتبط شده و وصل
شده باشند ،داده های مرتبط شده در هر دو دستگاه ذخیره می شوند و فقط با ضربه انگشت
اتصال بعدی را ایجاد کنید.
عملکرد ® Bluetoothباید برای اجرای قابلیت عملکرد توضیح داده شده در اینجا روشن باشد.

•

برای قطع اتصال  SmartWatch 3خود
برنامه  Android Wearروی تبلت یا تلفن ™ Androidخود را باز کنید سپس روی
بزنید.
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ضربه

•

اتصال دوباره  SmartWatch 3خود
برنامه  Android Wearروی تبلت یا تلفن ™ Androidخود را باز کنید سپس روی
بزنید.

ضربه

مرتبط سازی با دستگاه پوشیدنی دیگر
اگر تلفن یا تبلت خود را با استفاده از برنامه  Android Wearبا  SmartWatch 3مرتبط کنید ،می
توانید از برنامه  Android Wearبرای مرتبط سازی تلفن یا تبلت خود با ساعت یا لوازم جانبی
دیگری که تحت پوشش  Android Wearقرار دارند استفاده کنید .به خاطر داشته باشید که هر
بار فقط می توانید تلفن یا تبلت خود را با یک لوازم جانبی مرتبط سازید.
مرتبط سازی تلفن یا تبلت خود با دستگاه پوشیدنی دیگر
1
2
3

دستگاه پوشیدنی را که می خواهید با آن مرتبط سازی انجام دهید روشن کنید.
تلفن یا تبلت :از صفحه برنامه اصلیAndroid Wear > > Pair with a new ،
 wearableرا پیدا کرده و به آن ضربه بزنید.
تلفن یا تبلت :بر روی نام دستگاه پوشیدنی جدید ضربه بزنید سپس دستورالعمل های
روی صفحه را برای کامل کردن تنظیم دنبال کنید.

انجام تنظیمات برای  SmartWatch 3خود
می توانید  SmartWatch 3خود را با انجام تنظیمات لوازم جانبی در برنامه  Android Wearتلفن
یا تبلت خود سفارشی کنید .برای مثال ،می توانید برنامه های خاصی را بی صدا کنید یا اینکه
بخواهید یادآورهای رویداد تقویم بصورت کارت هایی بر روی  SmartWatch 3ظاهر شوند.
•

دسترسی به منوی تنظیمات در برنامه Android Wear
برنامه  Android Wearروی تبلت یا تلفن ™ Androidخود را باز کنید سپس روی
بزنید.

ضربه

نمای کلی تنظیمات
نام تنظیم

آنچه شما می توانید انجام دهید

بی صدا کردن اعلان
های برنامه

برای توقف نمایش اعلان ها از برنامه های خاص در SmartWatch 3
ضربه بزنید

صفحه همیشه
روشن

این گزینه را زمانی انتخاب کنید که وقتی صفحه عملکردی انجام نمی
دهد می خواهید ظاهر ساعت در  SmartWatch 3تیره نشان داده
شود

پیش نمایش کارت

انتخاب کنید زمانی که صفحه  SmartWatch 3تیره شده ،کارت ها
نشان داده شوند یا پنهان شوند

تلفن متصل بی صدا

انتخاب کنید هشدارها بر روی هر دو دستگاه متصل یا فقط در
 SmartWatch 3شنیده شود

نمایش کارت های
رویداد تقویم

زمانی که این گزینه را علامت بزنید ،یادآورهای رویداد تقویم بصورت
کارت هایی در  SmartWatch 3ظاهر می شوند

همگام سازی مجدد
برنامه ها

برای همگام سازی مجدد برنامه های نصب شده بر روی تلفن یا تبلت
خود با  SmartWatch 3ضربه بزنید

راهنمای Android Wear
می توانید درباره  Android Wearروی تبلت یا تلفن ™ Androidخود راهنمای آنلاین دریافت
کنید.
دریافت راهنمایی برای Android Wear
1
2

برنامه  Android Wearروی تبلت یا تلفن ™ Androidخود را باز کنید ،روی < & Help
 Feedbackضربه بزنید.
مورد راهنمای مربوطه را انتخاب کنید.
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اطلاعات مهم
استفاده از لوازم جانبی در شرایط مرطوب و پر گرد و خاک
برای اطمینان از مقاومت لوازم جانبی خود در برابر آب و گرد و خاک ،روکش درگاه میکرو  USBباید محکم
بسته باشد.

مطابق با درجهبندی  IP68محافظت در برابر ورود ) ،(IPهمان طور که در جدول زیر توضیح داده
شده است ،لوازم جانبی شما ضد آب است و در برابر گرد و خاک مقاوم می باشد.
این درجه بندی های  IPخاص به این معنی است که لوازم جانبی شما در برابر گرد و خاک
مقاوم است و در برابر اثرات فرو رفتن در آب شیرین تا عمق  ۱.۵متری برای مدت  ۳۰دقیقه
مقاوم است.
•
•
•
•
•

می توانید از لوازم جانبی خود استفاده کنید:
در محیط های پر از گرد و خاک مثلا ً در یک ساحل بادی.
زمانی که دست شما خیس است.
در برخی شرایط آب و هوایی شدید مثلا ً زمانی که برفی یا بارانی است.
در عمق  ۱.۵متری آب شیرین یا کمتر ،مثلا ً در آب شیرین دریاچه یا رودخانه.
در یک استخر شنای کلردار.
حتی اگر لوازم جانبی در برابر آب و گرد و خاک مقاوم باشد ،باید از قرار دادن غیرضروری آن در
برابر محیط هایی که پر از گرد و خاک ،شن و لجن هستند یا مرطوب می باشند و دمای بسیار
بالا یا پایینی دارند اجتناب شود .قابلیت ضد آب بودن درگاه میکرو  USBدر همه محیط ها یا
شرایط ضمانت نمی شود.
هرگز لوازم جانبی خود را در آب شور فرو نبرید یا مراقب باشید درگاه میکرو  USBبا آب شور در
تماس قرار نگیرد .مثلا ً اگر در ساحل هستید ،مراقب باشید لوازم جانبی خود را دور از آب دریا
نگه دارید .همینطور ،هرگز لوازم جانبی خود را در معرض مواد شیمیایی مایع قرار ندهید .مثلا ً
اگر ظرف ها را با دست و با استفاده از تمیزکننده مایع می شویید مراقب باشید لوازم جانبی در
تماس با ماده تمیزکننده قرار نگیرد .اگر در برابر آب غیرشیرین قرار گرفت ،لوازم جانبی خود را با
استفاده از آب شیرین بشویید به ویژه روکش درگاه میکرو .USB
ساییدگی و پارگی معمول و همینطور آسیب دیدگی لوازم جانبی ،قابلیت مقاوم بودن آن در
برابر رطوبت و گرد و خاک را کاهش می دهد .بعد از استفاده از لوازم جانبی در آب ،نواحی
اطراف درگاه میکرو  USBرا خشک کنید.
تراکم ساختمان های بین دستگاه و مچ کاربر دقت ردیابی  GPSرا تحت تأثیر قرار می دهد .برای
جلوگیری از این اتفاق ،به طور منظم جستجو کنید و هرگونه رطوبتی را پاک کنید.
اگر میکروفون خیس شد ،ممکن است تا زمانی که آب کاملا ً خشک شود عملکرد آن مشکل
ً
لطفا توجه داشته باشید که زمان خشک شدن می تواند بسته به محیط تا  ۳ساعت
پیدا کند.
بطول انجامد .با اینحال در این مدت باز هم می توانید از سایر ویژگی های لوازم جانبی که از
میکروفون استفاده نمی کنند استفاده نمایید .همه لوازم جانبی سازگار ،از جمله شارژرها و
کابلهای میکرو  USBبه طور معمول ضد آب یا مقاوم در برابر گرد و خاک نیستند.
ضمانت نامه شما شامل آسیب یا نقص حاصل از استفاده نادرست یا استفاده نامناسب از
لوازم جانبی نمی شود )از جمله استفاده از لوازم جانبی در محیط هایی که از محدودیت های
مجاز درجه بندی  IPمربوطه تجاوز کرده است( .اگر سؤال دیگری درباره استفاده از دستگاه ها
دارید ،جهت راهنمایی به سرویس پشتیبانی از مشتری مراجعه کنید.

درجه ) IPمحافظت از ورود(
لوازم جانبی شما یک درجه  IPدارد ،به این معنی که تحت آزمایشات تأیید کننده ای جهت
اندازه گیری میزان مقاومت آن در مقابل گرد و خاک و آب قرار گرفته است .رقم اول درجه  IPدو
رقمی نشانگر سطح محافظت در برابر اجسام جامد از جمله گرد و خاک است .رقم دوم نشانگر
میزان مقاومت دستگاه در برابر آب است.
مقاومت در برابر اجسام جامد و گرد و خاک

مقاومت در برابر آب

 :IP0Xفاقد محافظت خاص

 .IPX0فاقد محافظت خاص

 .IP1Xمحافظت در برابر اجسام جامد <
 ۵۰میلی متر در قطر

 .IPX1مقاومت در برابر قطرات آب

 .IP2Xمحافظت در برابر اجسام جامد <  ۱۲.۵میلی
متر در قطر

 .IPX2اگر تا  ۱۵درجه از حالت معمولی کج شود در برابر
قطرات آب محافظت شده است
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 .IP3Xمحافظت در برابر اجسام جامد <  ۲.۵میلی
متر در قطر

 .IPX3محافظت در برابر پاشش آب

 .IP4Xمحافظت در برابر اجسام جامد <  ۱میلی متر
در قطر

 .IPX4محافظت در برابر ترشح آب

 .IP5Xمحافظت در برابر گرد و خاک؛ ورود محدود
)بدون رسوبات مضر(

 .IPX5محافظت در برابر آب لوله برای حداقل  ۳دقیقه

 .IP6Xضد گرد و خاک

 .IPX6محافظت در برابر آب پر فشار برای حداقل  ۳دقیقه
 .IPX7محافظت در برابر فرو رفتن در آب حداکثر تا عمق ۱
متری برای  ۳۰دقیقه
 .IPX8محافظت در برابر فرو رفتن مداوم در آب با عمق بیشتر
از  ۱متر .شرایط دقیق برای هر دستگاه توسط سازنده
مشخص شده است.

اطلاعات حقوقی

Sony SWR50
ً
لطفا دفترچه اطلاعات مهم را که به صورت جداگانه ارائه میشود بخوانید.
قبل از استفاده،

این دفترچه راهنمای کاربر توسط  Sony Mobile Communications Inc.یا شرکت وابسته محلی آن بدون ضمانت نامه
منتشر شده است .ممکن است  Sony Mobile Communications Inc.در هر زمان و بدون اطلاع قبلی اصلاحات و تغییراتی
را جهت رفع اشکالات نوشتاری ،نادرستی اطلاعات فعلی یا به دلیل بهبود برنامه ها و/یا تجهیزات در این دفترچه راهنمای
کاربر انجام دهد .اما این تغییرات در نسخههای جدید این دفترچه راهنمای کاربر لحاظ خواهد شد.
کلیه حقوق محفوظ است.
©2014 Sony Mobile Communications Inc.
قابلیت تبادل اطلاعات و سازگاری میان دستگاه های ® Bluetoothمتفاوت است .این دستگاه به طور کلی از محصولاتی که
از مشخصات بلوتوث  1.2یا بالاتر و هدست یا نمایه هندزفری استفاده می کنند پشتیبانی می کند.
 Sonyنشان تجاری یا نشان تجاری ثبت شده متعلق به شرکت  Sonyاست Bluetooth .علامت تجاری شرکت Bluetooth
 (SIG) Inc.است و با مجوز استفاده شده است .تمام نشانهای دیگر دارایی مالکان مربوطه است .کلیه حقوق محفوظ
است.
نام همه محصولات یا شرکت هایی که در اینجا ذکر شده علائم تجاری یا علائم تجاری ثبت شده صاحبان آنهاست .کلیه
ً
حقوقی که صراحتا به آنها اشاره نشده محفوظ است .سایر علائم تجاری دارایی مالکان مربوطه است.
برای کسب اطلاعات بیشتر  www.sonymobile.comرا ببینید.
ً
دقیقا نشانگر لوازم جانبی واقعی نیستند.
کلیه تصاویر فقط به عنوان نمونه ارائه شدهاند و
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مشاهده اطلاعات تنظیمی

DECLARATION OF CONFORMITY FOR SWR50
We, Sony Mobile Communications AB of
Nya Vattentornet
SE-221 88 Lund, Sweden
declare under our sole responsibility that our product
Sony type RD-0090
to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN
300 328:V1.8.1, EN 301 489-17:V2.2.1, EN 301 489-3:V1.6.1, EN 302
291-2:V1.1.1, EN 300 440-2:V1.4.1, EN 62209-2:2010 and EN 60
950-1:2006 +A11:2009+A1:2010+A12:2011 following the provisions of, Radio
.Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 1999/5/EC
Lund, July 2014

,Pär Thuresson
Quality Officer, SVP, Quality & Customer Services

FCC Statement
This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must
.accept any interference received, including interference that may cause undesired operation
Any change or modification not expressly approved by Sony may void the user's authority to operate the
.equipment
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This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to
Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy
and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio
.communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of
the following measures:
.Reorient or relocate the receiving antenna
.Increase the separation between the equipment and receiver
.Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
.Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

AVISO IMPORTANTE PARA MÉXICO
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este
equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
.causar su operación no deseada
Para consultar la información relacionada al número del certificado, refiérase a la
.etiqueta del empaque y/o del producto
Alimentación: 5,0 Vcc

Industry Canada Statement
.This device complies with RSS-210 of Industry Canada
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this
.device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device
.This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003
.Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Avis d’industrie Canada
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de
.licence
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et,
and (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est
.susceptible d'en compromettre le fonctionnement
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